
 

 

 بسته بندی  سیب درختی  -1

 ، چهار ردیفکیلوگیرم11تا ، سه ردیفگرمکیلو 9تا با شانه و ضربه گیر دو ردیفیا سبد در کارتن  1-1

 کیلو گرم 11تا درجه یک

 (یکدرجه گرم  121زیر  )سیب درختی  گرمکیلو 3در بسته بندی یا سبد در کارتن  2-1

 بندی انار بسته -2

 کیلو گرم 11تا یا دو ردیف کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه یا فوم 

 بسته بندی  کیوی -3

  کیلو گرم  4تا  3ا شانه بدر کارتن یا سبد یک ردیفه 

  گرمکیلو  11تا فله بد سکارتن یا در 

  بدون شانه گرمکیلو 2تا  1/1یا سبد در کارتن 

 بسته بندی  لیمو شیرین -4

 (کیلو گرم 11شانه تا  باردیفه یا دو  در کارتن و سبد یک (1-4

 گرم کیلو 11حداکثر فله  در کارتن و سبد ( 2-4

 بسته بندی لیمو ترش -5

  گرم کیلو 11تا   در کارتن صادراتی 

 بسته بندی  پرتقال -6

 گرمکیلو  1تا  صادراتی یا سبد  در کارتن (1-6

 گرمکیلو 11تا  سبد صادراتی  کارتن یادر( 2-6     

 سایر میوه ها تازه هسته ایلو  و آندی  زرد آلو، گیالس،آلبالو، هلو، شلیل، بسته ب-7

  گرمکیلو 6گرم تا  111در کارتن یا سبد از 

 بسته بندی  گل کلم، کلم ، کاهو ساالدی )آیس برگ( -8

   (گرم کیلو  1) تا  در سبد یا کارتن یک ردیفهکاهوی ساالدی 

  کیلو گرم 12در سبد یا کارتن  تا یا گل کلم انواع کلم 

  کیلو گرم 11انواع کلم در کیسه توری تا 

 شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی



 بسته بندی  کاهو رسمی  و کاهو چینی -9

  گرم کیلو 16تا12سبد 

 و پیاز یبسته بندی  سیب زمین-11

 گرم کیلو 11تاکارتن ( 1-11

 گرم کیلو 21 تا تورییا کیسه (2-11

 بسته بندی هندوانه  -11

 کیلو گرم 11ردیفه تا( کارتن یک 1-11

 کیلو گرم 11تا  سبد  یک ردیفه( 2-11

 کیلو گرم 1111( باکس چوبی حداکثر تا 3-11

 ( به صورت فله ای در کانتینر یخچالدار4-11

 بسته بندی  انواع خربزه -12

  گرم کیلو 16کارتن یک ردیفه تا 

  گرم کیلو 16سبد یک ردیفه  تا 

 بسته بندی انواع فلفل دلمه -13

  گرم کیلو 11دیفه  حداکثر ر یا دوسبد یا کارتن یک 

 بسته بندی خیار، کدو و بادمجان -14

 گرم کیلو 11 کارتن یا سبد تا 

 بسته بندی گوجه فرنگی  -15

  گرم کیلو 11سبد یاکارتن تا 

 تره فرنگیو  بسته بندی  کرفس -16

  گرم یلوک 12سبد یا کارتن  تا 

 



 بسته بندی سیر -17

  گرمکیلو 11تا یا کیسه توری  جعبه چوبی ،کارتن ،سبد 

 بسته بندی انگور -18

  گرمکیلو 1در سبد یا کارتن حداکثر تا 

 بسته بندی  خرمالو -19

  گرمکیلو 1سبد یا کارتن حداکثر تا 

 گالبی و  بسته بندی  به  -21

  گرمکیلو 11تا دو ردیفه  حداکثر یا  کارتن و سبد یک 

 بامیه وبسته بندی  فلفل ریز  -21

 گرمکیلو 11 تا سبد یا کارتن حداکثر 

 بروکلیبسته بندی  کلم  -22

  نا خالصگرم کیلو 11خالص و  گرمکیلو 1در یخدان تا 

 

 

 


